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Ser vi en ljusning på Stenö?

Stenöorn, eller kort och gott Stenö, tillhör verkligen
en av länets ornitologiska pärlor. Området är både
lättskådat och lättillgängligt och måste väl räknas som
länets främsta rastplats för vadare. Under hösten
iakttogs här en tuvsnäppa vilket innebär att det nu
setts hela 37 olika vadararter i området, fantastiskt.

Vad som inte är lika fantastiskt är på vilket sätt
området skötts under senare år. Från att ha varit i
stort sett ett helt öppet område började en igenväx-
ning under 90-talet som successivt minskat såväl ytor
för rastande vadarfåglar som häckningsmöjligheter
för fåglar som kräver stora öppna ytor. Till det till-
kommer att det sommartid sker ständiga övertramp
på de områden där det råder beträdnadsförbud.

Stenö är både naturreservat och Natura 2000-
område och i de skötselplaner som finns upprättade
står det att åtgärder ska utföras för att hålla landska-
pet öppet. Det har talats om såväl betande kreatur
som att använda maskiner. Vad vi kan konstatera är
att det  som verkligen gjorts är att Söderhamns Fågel-
klubb till för några år sedan gjorde uppoffrande in-
satser höstetid för att försöka hålla igen-buskningen
i schack. När fågelklubben inte orkade längre har
igenbuskningen förstås tagit ny fart. GLOF och
Söderhamns Fågelklubb har vid flera tillfällen tagit
upp frågan om den dåliga skötseln av reservatet med
länsstyrelsen utan att något konkret hänt.

Nu i höst verkar det i alla fall som att länsstyrelsen
har börjat ta tag i frågan. Länsstyrelsen har tagit in
extra personal för att revidera skötselplanen och se
till att det finns resurser för att sköta området på det
sätt som det verkligen förtjänar.
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När jag för ca 15 år sedan flyttade till Gävle
för att gå på HGS (Högskolan i Gävle/Sand-
viken som den hette på den tiden) så var
vintern en mörk, trist årstid då fågelskåd-
ning inte existerade. Efter något år i Gävle
hade jag lockats med i att räkna hur många
arter man kunde skramla ihop i januari. En
mer eller mindre inofficiell tävling pågick

där ingen erkände att man satsade. Idén var
gammal redan då och hade sina anor från
Sandviken där några entusiaster försökte
sätta färg på den trista vintervardagen och
samtidigt samla in kunskap om vinterns fåg-
lar. Det första racet  gick av stapeln 1981
och den gången var det väster om E4 som
gällde. I stället för första pris var det sista

Januari- en mörk tid

Januari månad var länge en månad som de flesta kikare stod och samlade damm eller
 möjligtvis vändes mot det egna fågelbordet. Det var mörkt, kallt och det fanns ju

 inget att se! Eller?

Robert Lindberg

Snösiska. H
åstaby, januari 2006. Foto: L

ars G
 L

indström
.
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plats som gällde att undgå. Pris för jumbo-
plats i Januariracet var en något motbju-
dande uppstoppad broiler. Tillsammans lyck-
ades man skrapa ihop 52 arter med några
riktiga tungviktare som skulle stå sig även
nu. Eller vad sägs om vitryggig hackspett,
vinterhämpling och smådopping. En mer
utförlig artikel om det första racet finns att
läsa i FiX nr 1 –81.

Träpingvin
I slutet av nittiotalet hade Gävlebornas in-
bördes tävlan spritts till övriga länet och un-
der några år var det den egna hem-
kommunen som satte gräns för var man fick
räkna arterna. Jumbopris hade ersatts av ett
förstapris i form av en träpingvin som dela-
des ut vid GLOF:s årsmöte. För att utjämna
oddsen utökades senare tävlingen till att gälla
arter sedda i Hälsingland alternativt Gäst-
rikland och en prestigefylld kamp mellan
landskapen uppkom. I och med Svalan har
tävlingen tagit ny skruv och på senare år har
det varit i stort sett endast landskapskampen
som står i fokus.

Microbirding
Ett begrepp som blivit populärt de senaste
åren är microbirding och olika typer av
birdrace. Var förening med ambitioner har
sina varianter. För vår del kan vi känna oss
stolta men en hel månad av skådande efter
egen ambition – en svarthätta på matningen
väger lika tungt som en alförrädare långt
ute längs en karg kustremsa. Finns det då
någon nytta med det hela? Många år och
mil senare kan man faktiskt se att naturen är
föränderlig och artsammansättningen fak-
tiskt ändrats på relativt kort tid. Med detta
inte sagt att detta beror på den globala
uppvärmningen - det överlåter jag till var
och en att tyda. Naturligtvis finns andra för-
klaringar till att vissa arter ses nu, till exem-
pel att man vet att dessa arter finns även

vintertid, gör att man letar efter dem och att
det är fler som letar på nya lokaler.

Hur många arter har då hängts in i januari?
En inte helt enkel sak att reda ut. Tar man en
titt i Svalan får man en fingervisning men
här saknas en del arter som bevisligen har
hängts in, till exempel Per Aspenbergs bly-
tunga stormsvala från 1975. Lägger man till
vad man kan gräva fram i gamla FiX etce-
tera så hamnar man på smått fantastiska 144
arter i Gävleborg. I denna summa gömmer
sig förutom Pers stänkare en del subrariteter
som praktejder, alförädare, alkekung, tur-
turduva och årets nya art fjälluggla. Land-
skapskampen är en snårig historia att reda
ut och här kanske du som läsare har något
att bidra med i dina gamla obsböcker. För
Hälsinglands del så saknas vitryggig hackspett
och entita i listan, två arter som tidigare
häckat regelbundet men som aldrig rappor-
terats i januari. Skogsduva saknas från båda
landskapen men en rapport kom i Hälsing-
land för en del år sen men hittades ej igen.
Även taltrast hör till de arter som nog har
setts men som jag ej kan belägga. Borträknat
dessa arter så blir det oavgjort 134 – 134 i
landskapskampen, men även en Gävlebo kan
ju räkna hur det går om man räknar in tidi-
gare häckfåglar.

Vad skiljer mellan landskapen?
Att se en stormsvala (0-1) över att isigt hav
är nog svårt att toppa men det visar att man
aldrig vet vad som finns där ute. Hälsing-
land och Gästrikland har lite olika förutsätt-
ningar för att jobba fram arter i januari.
Hälsingland har en betydligt större yta och
längre kust men det torde vägas upp av Gäst-
riklands sydligare läge på tröskeln till Norr-
land. Med risk för att spela i samma division
som en viss Holm så har jag gått igenom de
ovanligare arterna i Svalan. Antalet obsar
inlagda i Svalan är nedan angivet i parentes
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i ordning (Hälsingland – Gästlikland). Siff-
rorna är i en del fall missvisande då det be-
ror på hur mycket av äldre obsar som knapp-
ats in i Svalan och det är i vissa fall svårt att
utan djupare granskning räkna ut hur
många fynd som det egentligen rör sig om.
Många fynd i Svalan är inte granskade av
respektive rrk men jag har valt att ta med
alla när jag räknat. Sannolikt finns en del
”hål” att fylla om alla går igenom sina gamla
obsar och rapporterar in i Svalan. Eftersom
Svalan är ett i högsta grad levande rapport-
system så har siffrorna sannolikt ändrats re-
dan när denna artikel gått i tryck. Om man
går in och jämför så man får ta dem för en
fingervisning mer än en faktisk sanning.

På sjöfågelfronten har det i Gästrikland
varit lättare att se smålom medan storlom är
en tung art på vintern i båda landskapen,
faktum är att den är i klass med vitnäbbad
islom (3-3) i januari och man ska ta en rejäl
titt innan man utesluter övriga arter. Grå-
hake (8-5) är den dopping som är lättast att
jaga fram, något oväntat följd av smådopping
(6-2) och svarthake (4-4) med skäggdop-
ping (2-0) som en riktig blocker (en blocker
är en art som någon/några ser men som blir
mycket svår att se av andra) till Hls fördel.
Vad gäller gäss så verkar de föredra Hls vin-
tertid. Grågås (9-0) har hitintills märkligt
nog inte setts i Gstr medan den har varit
stadig i Hls de senaste åren. Även kanada-
gåsen är svårare i Gstr (x-8) med endast 8
fynd medan den i Hls gjorts ett 20-tal sedan
–99 med en flock på 400 som mest. Bläsgås
(1-0) är dock ett mer oväntat vinterfynd som
dök upp i Bollnäs 20/1 1996.

Av simänderna är kricka (3-4) och bläsand
(4-5) tunga arter. Vad gäller dykänder är
alförrädare (7-3) tung och enligt Svalan så
är Hls ensam om praktejder (1-0). Traditio-
nellt har det varit lättare att hänga in sjöfå-
gel i Hls då Hornslandet ofta varit länets
enda isfria kustlokal, något som ändrats!

I ”hönsfamiljen” hittar man dalripan som
ett i stort sett årligt trumfkort för Hls del.
Vidare har vattenrall (0-1) inte setts i Hls
men väl i Gstr (0-1) och ska inplanteringar
nu räknas så är rapphöna (2-1) en raritet.
Observationerna av gråhäger (5-12) har
ökat under senare år.

Av rovfåglar har hela 10 arter noterats i
Gstr och 9 i Hls. Av rovorna är vråkar och
falkar tunga. Jaktfalk (2-1) har noterats två
gånger i Hls och en gång i Gstr medan pil-
grimsfalk (0-1) setts vid ett tillfälle i Gstr. De
två mindre arterna, stenfalk (2-1) och torn-
falk (1-2), är även de riktiga rariteter i ja-
nuari. Ormvråk (1-4) och fjällvråk (2-4) är
båda något vanligare i Gstr än i Hls. En del
fynd av rovfågel torde dock kunna komplet-
teras från läsarnas gamla obsböcker.

Sothönan (6-5) är trots de senaste årens
frammarsch en raritet och rörhönan (2-0)
är ännu inte noterad i Gstr.

Gärdsmyg: Foto: Martin Alexandersson.
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Bland vadarna har skärsnäppa (2-2) setts
i båda landskap medan Gstr är ensam om
både morkulla (0-1) och enkelbeckasin (0-
1). Hos vitfåglarna är skrattmås (6-6) och
vittrut (4-10+) svåra men den riktiga rari-
teten är tretåig mås (1-2). Grisslor är för-
utom tobis mycket svåra att hänga in i ja-
nuari. Alkekung (2-1), tordmule (0-2) och
sillgrissla (1-0) verkar vara lika svåra alla tre.
Turkduvan är svår men årlig medan ring-
duvan (4-2) är svår och turturduvan (1-1)
är naturligtvis riktigt tung.

För ugglorna är januari ofta en hård tid
och att hitta ropande ugglor är de flesta år
svårt. Berguv (7-4), hökuggla (2-4) och
hornuggla (1-8) är långt från årliga men
ändock något vanligare än jorduggla (0-2),
lappuggla (2-0) och fjälluggla (1-0 ).
Kungsfiskaren (4-2) har haft ett uppsving
under senare år i Hls men är fortsatt en rari-
tet. Våra spettar är förutom större, gråspett
och spillkråka märkligt svåra att hitta i ja-
nuari. Vitryggig hackspett har som sagt
häckat i Hälsingland och tyvärr är eventu-
ella fynd inte sökbara i Svalan. Hela tre arter
av lärkor är noterade och alla tre är först-
klassiga rariteter i januari. Noteras kan att
berglärkan (1-3) är funnen fler gånger än
sånglärkan (2-1) medan det föreligger ett
fynd av tofslärka (1-0). Ängspiplärkan (1-
3) är liksom sädesärlan (1-2) är något vanli-
gare i söder medan järnsparv (2-1) är fun-
nen fler gånger i Hls.

Fem trastarter är funna i januari. Taltrast
(0-1) är svårast att hitta följt av dubbeltrast
(2-5) och rödvingetrast (4-15). Av sångare-
släkterna är endast Sylvia representerat med
svarthätta (6-9). Av mesarna måste skägg-
mes (3-10) sägas vara ovanligast sett över
länet som helhet medan det helt saknas obsar
av entita i januari från Hls. Då entitan är
mycket stationär så lär det ha gjorts obsar i
Hls på den tid arten fortfarande häckade.
Nötkråkan (17-5) är märkligt nog ovanligare i

Gstr än i Hls medan det omvända råder för
råka (3-8), Hos korsnäbbarna är inte ovän-
tat bändelkorsnäbb (12-3) den ovanligaste
även om rekordåren 02/03 dragit upp anta-
let observerade bändlar. Stenknäck (1-14)
är en riktigt tuff art i Hls men betydligt lät-
tare i Gstr. Av de tre noterade sparvarterna
är sävsparven (1-20) någorlunda lätt i Gstr
medan den är besynnerligt svår i Hls och
snösparven (3-6) är svår i båda landskap.

Vilka arter kan vi vänta oss?
Att vi de kommande åren kommer att hitta
nya arter för januari är mycket troligt. Vem
som myntade uttrycket ”Expect the un-
expected” (eller som det blir på svenska -
förvänta dig det oförväntade) vet jag inte,
men det är något att ta fasta på! Vem hade
till exempel förväntat sig att det skulle göras
ett fynd av ägretthäger i Ångermanland un-
der årets mörkaste tid. Tar man en titt på
vad som setts under januari i längs norr-
landskusten och i Uppland så ser man att det
finns en hel del arter som man kan förvänta
sig att se även om en del av dem är riktiga
rariteter. I de tre kustlandskapen norr om
Gävleborg har det gjorts fynd av ett tiotal
arter som saknas på listorna hos oss. Ser man
sedan söderut så har det i Uppland, utöver
de arter som noterats norr om Gävleborg,
gjorts fynd av ytterligare 16 arter. Räknar

Snösparv: Foto: Martin Alexandersson.
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man sedan in Dalarnas arter hittar man yt-
terligare cirka 15 arter så slutsumman från
våra ”grannar” hamnar över 40 arter som
inte är sedda i januari hos oss. Det finns alltså
helt klart potential att artlistan utökas rejält
de närmaste åren.

Arter ej sedda i Gävleborg i januari från
respektive rapportområde. Totalt antal ar-
ter inom parentes.

Uppland (160): vitkindad gås, gravand,
snatterand, stjärtand, brunand, rördrom, blå
kärrhök, trana, ljungpipare, tofsvipa, kärr-
snäppa, dvärgbeckasin, svartsnäppa, vit-
vingad trut, ismås, skogsduva, tornuggla, skär-
piplärka, svart rödstjärt, taigatrast, gransång-
are, lappsparv.

Dalarna (133): mindre sångsvan, sädgås,
stjärtand, rödhuvad dykand, brunand, fjäll-
ripa, klykstjärtad stormsvala, röd glada,
trana, tofsvipa, roskarl, dvärgmås, lappmes,
lappsparv

Medelpad (117): svartnäbbad islom, tofs-
vipa, vitvingad trut, skogsduva, lappsparv.

Ångermanland (114): brunand, ägretthä-
ger.

Västerbotten (121): vitkindad gås, trana,
större turturduva, trädlärka, tallsparv.

Utöver dessa så finns det fler arter som
kan hamna i kategorin ”expect the un-
expected” och man kan ju endast spekulera
om vad som kan dyka upp härnäst.

Resultat de senaste åren
Efter att blivit rejält utklassade av Hälsing-
land 2003 och 2004 hände något i Gästrik-
land. Riktigt vad som gjorde att Gävleborna
ryckte upp sig 2005 är höljt i dunkel. Men
några tunga värvningar med stöd av länssty-
relsen där man lockat in skådare till Gävle
med löften om jobb kan vara en av förkla-
ringarna. Ryktet höll i sig under 2006 men
sedan har Hälsingland jobbat sig i kapp. De
två senaste åren har slutat oavgjort. Det smått
fantastiska när man tittar på resultaten från de

fem senaste åren är att antalet noterade ar-
ter har ökat med närmare 20 för Gästrik-
land och 10 för Hälsingland.

År               Gästrikland            Hälsingland

2008 92 92

2007 92 92

2006 88 86

2005 88 84

2004 73 82

2003 73 81

Kanske blir ägretthäger ny januariart för Gävle-
borg 2009. Fågeln ovan fotad i Umeå 22/12 2007.
Troligtvis samma fågel som sågs i Ångermanland i
januari 2008. Foto: Lars G Lindström.



61
Fåglar i X-län nr 3-08

och finkamma ert landskap och låt denna
tävling bli en bra start på ditt fågelskådarår
2009!

Officiella regler
Nytt för årets januarirace är att inför 2009
års säsong har Gävle Fågelklubb skickat ut
en förfrågan till alla lokalklubbar i länet om
att enas kring gemensamma regler för ja-
nuariracet så att alla kan tävla på lika villkor.
Alla klubbar, inklusive GLOF, har tyckt att
reglerna är bra och accepterat dem. Reg-
lerna är enkla och baseras på att allting skall
rapporteras in i Svalan för att räknas.

Regler
- alla arter skall rapporteras i Svalan
- det landskap som har flest arter efter Sva-
lans uppdatering mellan 31:a jan/1:a feb vin-
ner
- inga sena rapporter får inkomma (för täv-
lingens skull)
 
Fördelen är uppenbar. Man ser direkt vem
som vinner när man slår på datorn den 1:a
februari. En nackdel är om man är ute och
lyssnar efter ugglor den 31:a så får man ringa
in obsen till någon som sitter vid datorn strax
före 12-slaget. Ytterligare en nackdel är att
aktiva fågelskådare ofta i efterhand får höra
om någon art som någon har sett vid sitt
fågelbord eller liknande, men nu gäller det
att vara mer aktiv och luska fram alla tänk-
bara observationer i realtid!
 Om det rapporteras in några observa-
tioner som normalt inte respektive rrk skulle
godkänna får man räkna bort dessa och helst
ta bort observationerna redan innan januari
är slut så alla kan följa den spännande täv-
lingen på Internet som slutat oavgjort de
senaste åren.

Foto på denna sida: Bändelkorsnäbb från
Bålsön oktober 2008. Foto: Lars G Lindström.

Martin Alexandersson

Upp till kamp!
Då det blivit helt jämnt de senaste två åren
kanske 2009 blir ett avgörande år som visar
vart trenden är på väg?! Vilket landskap tar
hem segern nästa gång? För att få en tuff
men rättvis kamp blir uppmaningen att gå
man ur huse och kika i varenda bäck, spana
över varje dalgång, rota i varje buske, simma
till de ödsligaste öarna - ja kort och gott - ut

Januarirace
2009
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EFTER MITT FÖRSTA BESÖK FÖR ÅRET i revir nr 18,
i mitten av maj månad 2008, lämnade jag
området något besviken. Det här området

hade sedan år 2000, med undantag för
2004, varit bebott av gråspettarna men denna
dag hade inte gett någon gråspettskontakt.  När

Bonusunge hos gråspettarna

Text och foto Bosse Forsling
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jag vid andra besöket den 14 juni tillsam-
mans med en kompis stiger ur bilen vid
samma plats och som första fågel hör en oro-
lig gråspett, stiger förhoppningen om att
även i år finna en häckning i området. Några
hundratal meter norrut finns en cirka 2 hek-
tar stor blandskogsdunge, mest asp och björk,
omgiven av ett alltmer igenväxande hygge.
På detta hygge står ett antal kvarlämnade
aspar i perfekt ”gråspettmodell”. Den oro-
liga gråspetten försvinner dock mer i östlig
riktning mot sluten skog, och man blir lite
rådvill. Ett antal aspar undersöks på väg mot
den slutna skogen men inget bo. Från grå-
spetten hörs nu inget. Har jag gått åt fel håll?
Väl inne i den slutna skogen ser jag i kikaren
ett bohål i en asp som ser nytt ut. Boet är lågt
och placerat i en stamskada. Jag går fram
och knackar försiktigt på stammen. Visst!
Genast hörs gråspettungarnas kraxande läte
och jag signalerar till kompisen, här är det!
Jag knackar en gång till. Men vad i? Hakan
faller ner på bröstet.  Nu tigger en STÖRRE
HACKSPETT där inne! Vad är nu detta? Vid
de cirka 160 gråspettbon som jag under åren
besökt har jag aldrig varit med om något
liknande. Visst har jag vid något tillfälle,
innan gråspettarna lagt ägg, sett större hack-
spettar krypa in och skyggt undersöka grå-
spettens bo. Men att gråspetten föder upp
en större hackspett tillsammans med egna
ungar!  För mig var detta en riktig överrask-
ning. Är något sådant i Sverige tidigare känt?

Den 16 juni återvänder jag till platsen, rik-
tar in min filmkamera på boet och lämnar
området för att en och en halv timme se-
nare återvända. Jag hämtar kameran och
försvinner igen. Går för att på behörigt av-
stånd kolla filmen. Både hane och hona har
varit framme med mat åt ungarna som nu
matas utifrån. De gråspettungar som får mat
vid dessa tillfällen ser något ojämna ut i stor-
lek men det är väl kanske inte helt lätt att se
när de ofta trängs med varandra. Den större

hackspettungen ser ut att vara den mest ut-
vecklade när den tar emot maten i bohålet.
Den ser snart hoppfärdig ut, vilket betyder
att jag bestämmer mig för att redan i mor-
gon återvända för att ringmärka fåglarna.

Omkring klockan 16 den 17 juni är jag
tillbaka. Nu har jag mitt gömsle med så att
jag direkt kan studera fåglarna. Eftersom för-
äldrarna ofta så att säga oanmälda kommer
till ungarna med mat, så får filmkameran gå.
Intrycket från igår kvarstår. Det är en gan-
ska markant storleksskillnad på någon av de
egna ungarna och större hackspetten ser ut
att snart kunna ge sig iväg, kanske redan i
morgon. En intressant iakttagelse är att det
jämförelsevis ser lite svårare ut för den större
hackspetten att ta emot maten. Dennes näbb
är ju lite kortare än gråspettarnas vilket gör
att det spills lite extra vid ”mungipan”.  Ef-
ter några timmar ringmärker jag så fåglarna,
sex egna ungar samt alltså en större hack-
spett. Det är speciellt en hona som kommit
lite på efterkälken, de andra är någorlunda
normala och har några dagar kvar i boet.

Hur har då detta gått till? Min teori är att
under veckan då gråspetthonan värpt sina
sex ägg har en större hackspetthona lyckats
smyga sig in och värpt ett ägg i boet. Efter-
som detta ägg har ett par dygn kortare ruv-
ningstid har denna unge redan från början
lite försprång som tillsammans med, som det
kan tyckas, ett lite aggressivare temperament,
gjort att den lyckats hålla sig väl framme vid
matningarna. Kan detta vara orsaken till att,
åtminstone den lilla honan, kommit efter i
tillväxten? Det normala är att de flesta av
gråspettskullarna är mycket jämna i storlek.
I detta fall innehöll kullen tre hanar och tre
honor.

Cirka 200 meter från gråspettboet häcka-
de den större hackspetten. Där tycktes ung-
arna vara i samma storlek som ungen vid
gråspettarna. Förmodligen var det denna
hona som varit lite ”vilse”.
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Pilgrimsfalken etablerar sig
igen i länet

ÅR 2006 HITTADES ÅTERIGEN EN HÄCKNING av
pilgrimsfalk i länet efter en frånvaro på un-
gefär 40 år. Denna häckning var i Ljusdals
kommun medan den senast kända före det
var i Gästrikland 1967. Ljusdalsparet har
fortsatt häcka i samma berg under 2007 och
2008 med lyckat resultat. Nu i år 2008 hit-
tades dessutom två lokaler till med häckande
pilgrimsfalk, den ena i Hudiksvalls kommun

och den andra i Bollnäs kommun. Samman-
lagt nio ungar blev resultatet från de tre
häckningarna i år och totalt under de tre
senaste åren har det fötts 15 pilgrimsfalks-
ungar från vildhäckningar. I år har dessutom
fyra uppfödda ungar släppts, via så kallad
hacking, för att ytterligare stärka stammen.

Den art som var på gränsen till utrotning
verkar åter ha fått ett allt starkare fäste i vårt

Calle Zetterlund
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arsson.
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län. Något om bakgrunden till den glädjande
ökningen av pilgrimsfalk samt lite om fram-
tiden ska jag försöka belysa i denna artikel.

Förra seklet
Runt sekelskiftet år 1900 var pilgrimsfalken
spridd över hela landet med cirka 1000
häckande par. Jakt, boplundring samt seder-
mera även miljögifter reducerade stammen
successivt till bottennivån i mitten av 1970-
talet då 15 kända par observerades i landet,
fördelade på en nordlig och sydlig popula-
tion. År 1976 kom inte en enda pilgrimsfalks-
unge på vingarna i södra Sverige, de fåtaliga
häckningsförsöken misslyckades.

Den första delen av 1900-talet var de
största orsakerna till minskningen främst jakt
och boplundring, bland annat föranlett av
ett allmänt rovfågelhat samt illegal fångst för
falkenering. Den stora boven i minskningen
var dock främst miljögifterna PCB, DDT och
kvicksilver som successivt ökade och slog hårt
på populationen under 1950–1970-talet.

År 1974 drogs ett avelsprojekt igång i Väst-
sverige med syfte att rädda den utrotnings-
hotade stammen av pilgrimsfalk. Ett uthål-
ligt och lyckosamt arbete resulterade i en stark
stam med spridning i sydvästra Sverige. Dess-
utom växte en stam till sig i norra Sverige
och landet fick således två delpopulationer.
Under 1990-talet ökade den vilda stammen
på naturlig väg i sydvästra Sverige och man
ansåg att det inte längre fanns behov att sätta
ut pilgrimsfalkar i detta område. Utplante-
ring började då i stället i Dalarna 1994 med
målet att bygga upp en mellansvensk popu-
lation. Det långsiktiga syftet var och är fort-
farande att bygga en stark population mel-
lan de södra och norra kärnområdena med
en förhoppning att på sikt överbrygga glap-
pet och få en naturlig genetisk spridning.

Nuläget
Pilgrimsfalken är spridd över hela världen

och förekommer på alla kontinenter utom
Antarktis och den europeiska populationen
har 2006 beräknats till totalt 10 000 –
11000 par, dock är den beräkningen gjord
med delvis bristande underlag så den får tas
som mycket ungefärlig. År 2007 återfanns
56 häckande par i södra Sverige och 57 häck-
ande par i norra Sverige. I den mellansvenska
populationen dit Dalarna, Gävleborg och
Jämtland tillhör var det sex häckande par
varav fyra i Dalarna, ett i Jämtland och så
vårt par i Ljusdals kommun. Utifrån de in-
venteringar som gjorts inom Projekt pil-
grimsfalk har antalet revirhållande par be-
räknats till 150-175 par år 2007. I skrivande
stund finns inga färska siffror från årets in-
ventering.

Boplatser
De pilgrimsfalkspar som har slagit till och
häckat i vårt län har alla valt berg med branta
klippor, det vill säga den klassiska pilgrimsfalk-
slokalen. Helt givet är det dock inte att just
en klipphylla ska väljas som boplats utan den
”sista häckningen” på 1960-talet i Gästrik-
land var i ett gammalt fiskgjusebo. I Norr-
botten förekommer även häckningar direkt
på myrar, som uppfyller kraven på en rela-
tivt ostörd häckningsmiljö. En av orsakerna
till att de häckar där är  att det finns ovanligt
gott om mat i myrmarkerna sommartid där-
uppe, främst vadare och änder.

När det gäller pilgrimsfalken kan man verk-
ligen tala om en art som återkommer i flera
avseenden, inte bara som häckningsart. Det
vanliga är också att de återbesätter de gamla
lokalerna där de häckade förr, oftast på
samma klipphylla. Från Dalarna har vi hört
exempel där äldre skådare som var med på
1950–1960-talet beskrivit exakt de klipp-
hyllor falkarna häckade på den tiden och
precis där har de också slagit till igen vid åter-
komsten efter 40-50 års frånvaro. Det finns
med andra ord all anledning att rannsaka
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minnet eller ta kontakt med personer som
man vet eller tror har kunskaper om gamla
häckningsplatser.

Vi har givetvis ställt oss frågan om de tre
nya häckande paren i vårt län också slagit till
på gamla lokaler. Svaret är att i ett fall är vi
säkra på att det är en gammal lokal, dock vet
vi inte om det är samma bohylla som an-
vänts. När det gäller de andra två parens
häckningsberg har vi inga kunskaper från förr
beträffande pilgrimsfalk.

Falkarna i länet
Endast ett av paren har med säkerhet iden-
tifierats och där är både hanen och honan
från Dalarna, honan från en vild häckning
2005 och hanen utsläppt i samband med
hacking 2005. Det paret häckade för första
gången i år. I normalfallet häckar pilgrims-
falkarna för första gången vid två-tre års ål-
der, men häckning vid ett års ålder förekom-
mer också. Paret som häckat sedan 2006 i
Ljusdals kommun har inga ringar på benen

och ursprung är således okänt medan det
andra av årets nya par inte kunnat läsas av
om de är ringmärkta eller inte, men vi ska
givetvis försöka göra det kommande år. En
annan fråga att lösa är det mörkertal vi tror
det kan vara när det gäller antal revirhävd-
ande par i länet, eller är det verkligen så att
vi hittat alla par som finns i länet? Här finns
mycket inventeringsjobb att göra!

Under sträcktiderna vår och höst obser-
veras allt fler pilgrimsfalkar i länet och ök-
ningen är slående vid jämförelse mellan
1990-talet och idag. Vid en koll av antal rap-
porterade pilgrimsfalkar noterades fem rap-
porter 1997 och fyra 1998 för att sedan
successivt öka till 57 rapporter under 2006
och 52 rapporter 2007. Rapportsystemet
Svalan, mobiltelefoner med mera har ökat
möjligheterna att rapportera samt att snabbt
få möjligheten att observera intressanta ar-
ter och det har förstås sin inverkan på antalet
rapporter, men det är inget tvivel om att
pilgrimsfalken har ökat rätt rejält i antal.

Åke med en av de uppfödda falkarna i samband med ankomst till hackingberget. Foto: Leif Larsson.
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Hur många av dessa falkar som sträcker
vidare under vårsträcket och hur många som
stannar i vårt län är förstås omöjligt att veta
men med de senaste årens erfarenheter i
minnet kan vi inte räkna bort att någon av
de observerade pilgrimsfalkarna vid till ex-
empel Maden i Söderhamn häckar någon-
stans inom en mils radie. Spännande tanke
och inte helt otroligt att det är så.

Hacking
Hacking som begrepp har sitt ursprung från
falkenerarsporten där de tama falkar som
falkenerare födde upp släpptes på vingarna
för att bland annat öva flygförmågan och få
starkare ving- och bröstmuskler. Då fick de
fortfarande mat av sin fodervärd och blev
senare åter infångad. Hacking i syfte att
bygga en vild population går till på ett litet
annorlunda vis. En nätförsedd låda sätts ut
på en berghylla där de unga pilgrimsfalka-
rna placeras i cirka 5-6 dagar innan de blir
flygfärdiga. En hane blir flygfärdig vid unge-
fär 38-40 dagars ålder medan honan behö-
ver ett par dagar till. Dessa dagar i lådan ska
göra att de lär känna omgivningen och sam-
tidigt får ett ”hem” där mat finns innan de
har lärt sig jaga själv. Maten får de via ett
långt rör för att de inte ska förknippa män-
niska med mat.

Uppfödningen inom Projekt pilgrimsfalk
började med att avelstammen byggdes upp
med falkar insamlade antingen som ägg el-
ler ungar från skilda boplatser i Skandina-
vien. All uppfödning bedrevs i början på ide-
ell basis för att sen mitten av 1990-talet be-
drivas av Norden Ark. De fyra ungar, en
hona och tre hanar, vi släppte ut i länet fick
således ut på en dryg dagsetapp innan de
placerades i den låda som väntade på dem i
ett berg utanför Arbrå. Där fick de sitta i
väntan på att få komma ut i frihet. Mat-
ningen skedde på oregelbundna tider och
efter ett schema där antalet kycklingar var

förbestämt från första dagen. Efter att falka-
rna var på vingarna fortsatte vi att mata vid
lådan men då inte genom röret utan vi kol-
lade att de inte var på plats och lade ut ma-
ten på berghällen vid bolådan. Sista tiden
minskades matningen i syfte att ungarna
skulle tvingas att jaga själv. Ett visst svinn
märktes även från andra ”snyltare” som hit-
tat dit, till exempel var det ormvråk där och
tog för sig.

Första tiden, när de satt i lådan, skedde en
viss tillsyn av ungarna, mest för att förhin-
dra eventuell störning. Efter att vi öppnat
luckan och ungarna kunde röra sig fritt på
berghällen var vi ett tiotal personer som be-
vakade hackingplatsen från morgon till kväll.
Det är under den första tiden i frihet som är
den mest kritiska för ungarna. Vi satt i ett
gömsle rätt nära bolådan samt att vi även
kunde röra oss fritt på en åker där vi hade
överblick över området falkarna rörde sig i.
Efter hand som ungarna blev bättre att flyga
så minskades vår bevakning till att röra sig
om daglig tillsyn. Bevakningen kunde vissa
dagar vara mycket intressant då man kunde
följa deras framsteg och de första flygture-
rna medan några stunder var närmast trå-
kig, man visste att falkarna satt och dåsade
bakom lådan och inget hände på flera tim-
mar.

Ett av syftena med bevakningen var att vi
skulle vara ersättare för de vuxna falkar som
normalt finns till hands i samband med en
häckning. Vi skulle skydda mot predatorer
och hjälpa till om de hamnade i knipa. En
gång fick vi rycka in och det var när honan
hade förirrat sig ut på en åker en kort bit
från berghällen och bolådan. Det var under
en av hennes första flygturer, troligen den
första, och hon blev funnen i gräset på åkern
och därifrån kunde hon inte ta sig vidare,
därtill var flygförmågan för dålig. I brist på
”riktiga” föräldrar som kunde beskydda
henne och mata henne på plats tills hon fått
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upp flygförmågan fick hon finna sig att bli
buren tillbaka till bolådan. Där sattes hon in
och luckan stängdes så att hon fick gå ner i
varv under natten. Dagen efter öppnades
luckan igen och hon fick börja om på nytt
med sina flygövningar.

Hackingen pågick mellan den 24 juli fram
till 9 september då sista matningen skedde.
Under den sista tiden var det inte så ofta vi
såg eller hörde dem, vi konstaterade dock
att maten försvann men det var ovisst om
falkarna åt allt. Under en lång period var det
också bara två falkar vi såg samtidigt. Om det
var samma falkar vi såg alla gångerna eller
vilka konstellationer det var får vi aldrig veta
eftersom det var svårt att läsa av ringarna.
Ofta tog de kycklingarna och drog iväg en
bit bort för att äta och när de blev äldre flög
de iväg med maten och åt en bit bort, utom
synhåll för oss. Det är inte ovanligt att någon
eller några av de utsläppta falkarna drar iväg

rätt snart efter att de blivit flygga för att
ibland återvända och i vissa fall aldrig åter-
vända. Facit på de här ungarnas överlevnad
får vi endast om de blir avlästa någon gång i
framtiden, förhoppningsvis som häckande i
vårt län.

Meningen med hackingen är att dels
stärka den totala falkpopulationen och dels
att dessa falkar ska återvända till vårt län
och om något år även häcka. Det är heller
inte så att det berg där de släpps blir där de
kommer att slå till och hävda revir utan
spridningsområdet är mycket större än så,
se bara på de falkar från Dalarna som bil-
dade par i Hälsingland. Det finns också pla-
ner på fortsatt hacking något eller några år
till på samma ställe, detta får dock utvärde-
ras efterhand. Syftet är att vi i länet ska få en
stam av pilgrimsfalk som ökar av egen kraft
och hittills sedan 2006 har således 19 ungar
kommit på vingarna i vårt län.

Framtiden
I Naturvårdsverkets Åtgärdsprogram för pil-
grimsfalk, 2008-2011, finns en vision att
pilgrimsfalken ska nå en nivå på cirka 1000
häckande par i Sverige, således samma nivå
som populationen uppskattades till för
drygt 100 år sedan. Nås det målet anses
populationen som livskraftig enligt
kriterierna i Artdatabankens rödlista. Ett
kortsiktigt mål 2011 är minst 80 häckande
par i södra Sverige och minst 15 häckande
par i mellersta Sverige samt minst 135 häck-
ande par i norra Sverige. Med mellersta
Sverige menas Dalarna, Gävleborg och Jämt-
land och 15 häckande par kan anses som ett
rimligt mål på grundval av de senaste årens
utveckling. Förhoppningen är att fler häck-
ande par ska etablera sig i länet och med
utsättning av fler uppfödda falkar under
något år till ska spridningen inte bara ske i
länet utan även i angränsande län norrut
och söderut.

Hackinghonan har hamnat på åkern efter sin
första misslyckade flygtur och skall hjälpas

tillbaka till bolådan. Foto: Stig Norell.
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Jakt, boplundring samt miljögifter nämn-
des inledningsvis som de största orsakerna
till pilgrimsfalkens tillbakagång förra seklet.
Dessa faror kan inte helt avskrivas men är
lyckligtvis i mindre omfattning idag än tidi-
gare. Till faror eller störningsorsaker idag
räknas bland annat bromerade flamskydds-
medel, där den påverkande effekten inte helt
är känd än, ytterligare hot är skogsbruket,
master och vindkraftverk, bergsklättring,
hybridfalkar med främmande gener samt
boplundring och illegal handel med ungar.
Det senare har dock inte påträffats i Sverige
under de senaste tio åren. Trots hot och fa-
ror ser det ändå ljust ut för pilgrimsfalken i
vårt län och det kan löna sig att spana lite
extra i de gamla falkbergen till våren.
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Inför 2008 års kungsörnsinventering höjde
vi ribban ett snäpp och kallade till två
inventeringshelger. Vi skulle inventera de två
första lördagarna i mars, den första i södra
delen av länet och den andra i den norra
delen. Den första inventeringsdagen var väd-
ret inte med oss, molnen gick minst sagt lågt
och det var snöbyar till och från. Med när-
mast obefintlig sikt blev det inte mycket till
spaning den dagen. Nästa lördag var det
samma dåliga väder på morgonen när vi
styrde kosan norrut och man var lite orolig
trots att alla prognoser pekade på upp-
klarnande. Den här gången hade dock SMHI
prickat prognosen och vi fick ett fint spanar-
väder i norra delen av länet med flera in-
tressanta kungsörnsobsar. Tack alla tappra
inventerare som ställer upp!

Årets resultat i länet är åtta lyckade
häckningar med totalt nio ungar, två häck-
ningar var avbrutna/misslyckade. Åtta lyckade
häckningar är det mesta vi noterat i länet
och nio ungar är lika med fjolårets resultat.
Skillnaden mot fjolåret är att det endast var
en dubbelkull i år mot fyra ifjol. Årets inven-
tering har också gett två nya revir och vi är
nu uppe i totalt nitton revir i länet varav
elva är besatta med känd bolokal. Fördel-
ningen på reviren är att femton återfinns i
Ljusdals kommun, två i Hudiksvalls kommun,
samt ett vardera i Bollnäs- och Nordanstigs
kommuner.

Liksom tidigare år har vi även inventerat
via flygplan som komplement till den ordi-
narie spaningen. Ett av de arbeten vi får prio-
ritera de närmaste åren framöver är dock
att leta bolokaler i de revir där vi inte har
kunskap om dessa. Det är ett intressant men
samtidigt tidskrävande arbete som kräver
entusiasm och tålamod, belöningen blir emel-
lertid riklig när boet hittats.

Inför inventeringssäsongen 2009 kommer
vi att göra en liten ändring ytterligare i våra
rutiner, vi kommer att inleda inventeringen
i februari. Det har visat sig att ”våra” kungs-
örnar ofta ligger tidigt på ägg och att vi kan
vara ute rätt sent när vi spanar i första delen
av mars. Därför ska vi försöka få ut invente-
rare ännu tidigare i februari, datum är be-
stämt till den 21 februari i södra delen av
länet samt den 28 februari i den norra de-
len. I Västerbotten har man positiva erfa-
renheter från kungsörnsinventering i au-
gusti! De spanande efter årsungar som var
ute och flög kring boreviret. Lite annorlunda
örnspaning som gett resultat där uppe och
då vill vi inte vara sämre, så vi räknar med
att göra ett försök med augustispaning. Åter-
kommer om det.

Avslutningsvis vill vi i GLOF:s kungsörns-
grupp tacka Länsstyrelsen i X-län och Alvins
fond för bidrag och medel till vårt inven-
teringsarbete.

Kungsörns-
inventering

2008

Calle Zetterlund
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Till 2009 års riksinventeringsart har SOF
utsett berguv. I skrivande stund så har inte
SOF kommit med några inventeringsinstruk-
tioner, men vi kan nog räkna med att det
kommer sådana snart. När de kommer pu-
blicerar vi dem på vår hemsida
www.sofnet.org/glof

Berguven har under många årtionden nu
följts i länet genom Berguv Nord Gävleborg:s
försorg. Gruppen har bland många berguvs-
anknutna frågor engagerat sig i uppfödning

och utsläpp av berguvar samt inventering av
den vilda populationen. Det är därför helt
naturligt att sammanställningen av riks-
inventeringens resultat kommer att skötas
av berguvs-gruppen.

Observationer av berguvar under året kan
rapporteras direkt till berguvsgruppens in-
venteringsansvarige:
Stig Norell, Pell-Persvägen 8, 82 0 40 Järvsö
Tel.0651-410 38 eller 070-3133581
xcr622x@tninet.se eller så kan du förstås
välja att rapportera till Svalan.

Eftersom berguven är en känslig art och
dess häckningsplatser bör hållas hemliga är
det viktigt att du anger någon häcknings-
kriterie (exempelvis obs i häcktid lämp bio-
top, spel/sång etc) när du rapporterar i Sva-
lan om du har den minsta misstanke om att
observationen kan vara i närheten av en
boplats. Dessa rapporter kommer efterhand,
via respektive rrk, att vidareförmedlas till
Berguv Gävleborg.

Några inventeringstips
Från inventeringsinstruktionerna när bergu-
ven var inventeringsart 1998/1999 hittar vi
bland annat följande tips:

• Uvarna ropar i solnedgången och gry-
ningen. De etablerade paren ger oftast
mycket få läten ifrån sig, vissa kvällar  ingen-
ting. För att höra dem, var på plats vid sol-
nedgången. Ett enda eller några hoanden,
precis när solen har gått ned och det fortfa-
rande är ljust, kan vara allt för denna kväll,
såvida uvarna inte är inne i sin parningsfas.
Uvhanar utan honor kan ropa intensivt och
länge under övriga delar av natten.

• Var medveten om att berguven ibland
etablerar sig på lokaler som med mänskliga
ögon verkar olämpliga. Huvudkraven är en
ostörd boplats och lämpliga jaktmarker med
gott födounderlag upp till en halvmils radie.

Riksinventering
av berguv

2009

Mats Axbrink
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Kungsörnsinventering i södra
delen av länet 21/2 och i norra

delen 28/2. Anmälan till
calle.zetterlund@helsingenet.com

eller 0278-409 27 alternativt
kolla Kungsörnsgruppens
hemsida för övrig kontakt-

information i respektive del av
länet http://goto.glocalnet.net/

kungsorn/index.htm

Den klassiska bergbranten är inte nödvän-
dig. Uven kan bosätta sig i ren skogsterräng
(både barr- och lövskog) utan klippbranter,
på hyggen, på byggnader i industriområden
etc, i soptippsmiljöer, i stenbrott.

• Ha alltid i åtanke, att det hör till vanlig-
heterna, att man i uvsammanhang ofta kam-
mar noll vid sin inventering.

• Undvik besök i terrängen där du har sett
eller hört uvar. Berguvs-gruppen kommer
att följa upp sedan tidigare kända boplatser
och de som rapporteras under inventeringen
med besök under sommaren.

Du kan kolla mer om berguv i länet på
hemsidan http://biphome.spray.se/cinclus/
index.htm

Kungsörnsinventering
2009

Berguv som rehabiliterats vid Järvzoo på väg att återfå friheten. Foto: Lars G Lindström.
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GÄVLE FÅGELKLUBB HAR SOM ÅRLIG TRADITION

under en serie av år anordnat en exkursion
till lavskrikorna i NV Gästrikland, där ett
inventeringsprojekt bedrivits på arten allt-
sedan slutet av 1980 talet.

Jag har haft förmånen att guida GFK vid
de flesta av dessa tillfällen och vid varje till-
fälle har vi haft närkontakt med lavskrikor.
En av de allra säkraste lavskrikelokalerna som
brukar besökas är Kittan som ligger strax

söder om Rönnbacken i Ockelbo kommun.
Denna lokal har blivit välbesökt genom åren
inte bara av lokala skådare, utan av folk från
när och fjärran och således gick även hös-
tens GFK-exkursion till Kittan. Intentionen
den här gången var att försöka fånga och
ringmärka och kontrollera de lavskrikor som
fanns på plats.

De drygt 20 deltagarna hann knappt ur
bilarna förrän fem lavskrikor behagade visa
sig och lät sig lätt fångas lockade av utlagd
falukorv. Det visade sig att en av skrikorna
redan var märkt (4013392) och detta så
lång tillbaks som i november 1996 i ett revir
strax norr om Kittan.

Vid ringmärkningstillfället bedömdes den
som en gammal hona, vilket betyder att hon
är minst 13 år eller sannolikt minst 14 år
gammal. När exakt hon invandrade till Kittan
är okänt, men att det skett relativt sent är
klart eftersom vi haft kontroll på de tidigare
ringmärkta lavskrikorna i reviret ända fram
till för några år sedan.

För övrigt kontrollerades hon på den ur-
sprungliga rinmärkningsplatsen i november
1998.

Detta är inte den första gamla lavskrika
som GFK skådare varit med om att kontrol-
lera. I november 2000 kontrollerades en
gammal skrika (4023836) vid Storhedtjärn
norr om Åmots bruk och som var ringmärkt
på samma plats i november 1989, det vill
äga även den minst 13 sannolikt minst 14 år.

Utöver detta har projektet kontrollerat yt-
terligare en minst trettonårig lavskrika som
märktes vid Tingsmuren NV om Åmots bruk
i november 1991 och kontrollerades på
samma lokal i november 2003.

Vidare finns ett ganska stort antal kon-
troller av fåglar i åtta till tio års ålder, så lav-
skrikorna i området blir uppenbarligen rik-
tigt gamla och om något år kanske vi slår
nordiskt rekord som jag tror ligger på fem-
ton år.

Tonåriga
lavskrikor

Anders Ekholm
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2009 FÖR
GÄVLEBORGS LÄNS ORNITOLOGISKA FÖRENING

PLATS: STUDIEFRÄMJANDET, GÄVLE
Norra Köpmangatan 12 A

TID: Tisdagen den 24 mars kl 19:00

Föredrag om fåglar hålls efter sedvanliga årsmötesförhandlingar. Vi
återkommer med föredragshållare på hemsidan och/eller i kommande

nummer av FiX.

Väl mött!
Vi bjuder på fika!

Styrelsen

Kärrsnåppa Hölick oktober 2008. Foto: Lars G Lindström.
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Lappuggla i Gästrikland 15 november 2008.
Foto: Martin Alexandersson.




